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VRANOVICKÝ
zpravodaj

Penzion pro seniory
Z budovy bývalého JZD by do dvou let mohl být důstojný dům pro seniory. Jeho podobu 

znázorňuje  vizualizace  projektu,  který  nechala  obec  zpracovat.  V  současné  době  se 
v budově bývalého družstva buduje  lékárna, která bude v provozu  již v polovině února. 
Na zbývající přestavbu celého objektu bude ale potřeba kolem 70 milionů korun. Obec je 
chce získat z dotací evropských fondů.

Podle starosty Jana Helikara vedlo k tomuto rozhodnutí několik důvodů.
Zásadní byly tři impulsy.
Absence jakýchkoliv sociálních služeb v naší obci
Obec  Vranovice  zaznamenává  stále  větší  absenci  sociálních  služeb,  kterou  pociťují 

zejména  dříve  narození  spoluobčané.  Změna  životního  stylu  poptávku  po  sociálních 
službách  umocňuje  a  tím  se  vytváří  i  nemilosrdný  tlak  na  státní  instituce  a  veřejnou 
samosprávu, aby této problematice věnovaly více pozornosti než v minulosti. 

Prodělečné zdravotní středisko
Budova  bývalého  zdravotního  střediska  byla  projektována  účelově  pro  potřeby 

zdravotnictví. Praxe však ukázala, že praktičtí ani odborní lékaři budovu nedokázali využít 
a uplatnění  si  našla pouze  lékárna.  Jako náhradní uplatnění bylo umístění  ZUŠ a klubu 
důchodců. Provoz budovy byl pro obec ročně ztrátový ve výši více než 250.000,-Kč.

»

Vizualizace: Obec Vranovice
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Pokračování z 1. strany
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, Vánoční svátky 

jsou minulostí a před námi je rok 2009. 
Všem přeji, aby se Vám v  nastávajícím 
roce splnila veškerá přání a  abyste 
naplnili svá předsevzetí.

Nový jízdní řád 
Integrovaného dopravního 
systému JmK
S koncem roku 2008 ukončila provoz 

113 let fungující regionální železniční 
trať Vranovice – Pohořelice. Současně 
byla nahrazena novým autobusovým 
spojem a začal rovněž platit nový jízdní 
řád v  rámci IDS JmK ( Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje).

Dosud byla naše obec poslední 
stanicí v rámci IDS JmK. Nyní však byl 
Integrovaný dopravní sytém rozšířen 
o  oblast Břeclavska a  Hodonínska, což 
mělo vliv na více změn v jízdních řádech, 
než jsme byli zvyklí v minulosti.

Je krátká doba na  komplexní 
hodnocení, ale i  přes to: některé 
poznatky jsou zásadní a vedení obce se 
jimi zabývá a uplatňuje nápravu u JmKu 
a  společnosti Kordis, která dopravu 
provozuje.

 l návaznost autobusových spojů 
na  vlakové. Ne zřídka se stává, 
že autobusové spoje přijedou 
do  Vranovic o  několik málo minut 
později a vlakový spoj již nestihnou. 
Byť se tento fakt týká zejména 
občanů z  okolních obcí, tak se ho 
ve spolupráci se starosty postižených 
obcí snažíme řešit společně.

 l Došlo k  omezení spojení směrem 
na Břeclav.

 l Došlo k  podstatnému nárůstu 
autobusových spojů, a tím i ke zvýšení 
dopravního zatížení v obci. Jedná se 
zejména o  prostor před zastávkou 
ČD, kde se potkává několik autobusů 
současně a  prostory jsou naprosto 
nedostatečné. Autobusy stávají 
částečně na chodníku atd. 

 l V  návaznosti na  uvedené problémy 
roste počet obyvatel z okolních obcí, 
kteří na  vlak do  Vranovic dojíždí 
osobními automobily a  vzniká 
tak v  centru obce zvýšená potřeba 
parkování. 
Změna přinesla také nějaké 

pozitivum. Vznikla nová zastávka 
autobusu U  Sokolovny ( nástupiště 
bude upraveno ihned, jak to počasí 

dovolí ) a  tím se zkrátila docházková 
doba. Dále budeme jednat o  zřízení 
autobusové zastávky U  hřbitova. Došlo 
rovněž k  rozšíření spojů do  Pohořelic 
ve  večerních hodinách, což uvítají 
občané, kteří pracuji v  Pohořelicích 
ve vícesměnném provozu.

Vedení obce se zjištěné nedostatky 
intenzivně snaží řešit. Ne vždy je však 
řešení okamžité. Některé nedostatky 
mohou být řešeny až s  další změnou 
jízdního řádu. 

Přestupní terminál
Ale pro naší obec ten největší 

problém – vybudování přestupního 
terminálu a  vybudování dostatečného 
množství parkovacích míst – nejen 
že není řešitelný ihned, ale dokonce 
není řešitelný bez potřebné vstřícnosti 
Českých drah a  Lesů České republiky 
a.s.. Pozemky v  bezprostřední blízkosti 
zastávky ČD nejsou v  majetku obce 
a proto jednáme o možném odkoupení.

Obec má vypracovanou studii 
pro přestupní terminál, ale bez získání 
pozemků jej nelze realizovat.

Lesy České republiky se dosud 
k  možnému prodeji pozemků staví 
naprosto negativně, neoficiální 
stanovisko ČD je prozatím kladné, 
oficiálně však stále nebylo sděleno.

Vzhledem k  závažnosti celé 
problematiky konsultoval starosta obce 
další řešení osobně s  první náměstkyní 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Ing.  Procházkovou. Společnost Kordis 
i  vedení kraje slíbilo pomoc, prvním 
krokem by mělo být společné jednání 
svolané JmKu se zástupci ČD.

Řešení nebude rychlé, nebude 
ani levné, ale jistě je pro další rozvoj 
obce naprosto nezbytné.

Jsme na  začátku, následovat bude 
muset několik etap, pravděpodobně se 
nevyhneme ani změně Územního plánu 
pro střed obce (pozemky ve  vlastnictví 
Lesů ČR). Věřím však, že trpělivostí, 
důsledností a  vysokou součinností se 
současnými majiteli pozemků a zejména 
potom s  Krajským úřadem se podaří 
nejen vybudovat přestupní terminál, ale 
podaří se rovněž změnit celý střed obce, 
který do  budoucna nebude sloužit pro 
skladování, nakládku a vykládku dřeva, 
ale bude sloužit pro poskytování služeb 
našim spoluobčanům a  návštěvníkům 
naší obce.

Jan Helikar, starosta

Bývalá budova JZD
Primární snahou bylo Dům pro seniory 

umístit  do  budovy  bývalého  zdravotního 
střediska. Tato myšlenka však vzala za své 
při studii proveditelnosti – závěrem bylo, že 
je nevhodná a kapacitně nepostačuje. Obec 
tak  začala  jednat  o  jiném  řešení.  Řešení 
se Našlo  se  v budově bývalého  JZD,  které 
se  podařilo  získat  výměnou  za  zdravotní 
středisko.  Podařilo  se  tak  vyřešit  dva 
problémy naráz – zamezit dalším ztrátám 
v  provozu  bývalého  zdravotního  střediska 
a  získat  vhodné  místo  pro  vybudování 
Penzionu pro seniory. 

Projekt je připraven
Projekt  Penzionu  pro  seniory  je  hotov 

a obsahuje :
•  ubytování  v  50-ti  jednolůžkových  a  3 

dvoulůžkových bytech s příslušenstvím
•  kuchyně  a  jídelna  pro  obyvatele 

Penzionu pro seniory a žáky ZŠ a MŠ
•  klub důchodců, prostory pro doplňkové 

sociální služby
•  lékárna
•  prostorná zahrada pro trávení volného 

času seniorů, zasahující k říčce Šatava.

Čas realizace a financování
V  současné  době  se  dokončuje  první 

etapa  –  prostory  lékárny.  Lékárna  bude 
otevřena  v  druhé  polovině měsíce  února. 
Financování  této etapy  je plně z  rozpočtu 
obce.

Druhá  etapa  je  připravena  projekčně. 
V  současné  době  se  začíná  se  zajištěním 
Územního  rozhodnutí  a  následně  bude 
získáno stavební povolení.

Celkový rozpočet rekonstrukce, včetně 
vybavení kuchyně a jídelny je cca 70 mil Kč 
(v úrovni cen roku 2008).

Financování  se  neobejde  bez  cizích 
zdrojů.  Jedná  se  zejména  o  dotační  tituly 
z  Regionálního  operačního  programu 
NUTS  2,  oblast  podpory  3.3.  -  Rozvoj 
a  stabilizace  venkovských  sídel,  případně 
z Regionálního operačního programu NUTS 
2, oblast podpory 3.4. - Udržitelný rozvoj 
regionálních  center  a  venkovských  sídel. 
Jedná se o změnu využitelnosti venkovských 
a urbanních brownfields. Změna původních 
výrobních a zemědělských sídel na využití 
k občanské vybavenosti.

Cílem  je  zahájit  celkovou  rekonstrukci 
v roce 2010 a dokončit v roce 2011.

Odpovídal starosta Jan Helikar

-hum-
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Z činnosti 
rady obce

Usnesení rady obce jsou před 
zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů, citlivé osobní 
údaje jsou vynechány.

 Usnesení rady č. 24 / 2008 ze dne 
 8.12.2008
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila program jednání ZO 

č. 5/2008 – termín 22.12.2008 v  18.00 
hod.

1.2. Rada obce vybrala ve  výběrovém ří-
zení na  funkci matrikářka Zuzanu 
Škamradovou s  termínem nástupu 
10.12.2008.

1.3. Rada obce schválila zadání výběrového 
řízení na  vypracování PD na  inženýr-
ské sítě a  komunikaci na  lokalitu Nad 
Dolinami.

1.4. Rada obce schválila nový název pro 
Vranovický občasník – Vranovický zpra-
vodaj.

1.5. Rada obce schválila odměnu pro M. 
Goliášovou a R. Trojana za aktivní čin-
nost v Redakční radě za r. 2008.

1.6. Rada obce schválila mimořádnou roční 
odměnu pro ředitele ZŠ, odměna bude 
vyplacena z prostředků JmKu.

1.7. Rada obce schválila Dohodu o  vzájem-
né prezentaci na webových stránkách se 
společností Evropská databanka. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit, na  základě 

skutečného čerpání rozpočtu za 11 mě-
síců, rozpočtové opatření č. 4/2008.

 T: 17.12.2008, O: předseda FV, starosta 
2.2. Rada obce ukládá zpracovat rozbor 

předpokládaných důsledků legislativ-
ních změn v DPH s ohledem na změnu 
DPH, změny účtování a případných or-
ganizačních změn.

 T: 15.2.2009, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypracovat 

„Podnikatelský záměr“ na  realizaci stu-
die Sokolské hřiště a Sokolovna.

 T: 31.3.2009, O: starosta
2.4. Rada obce uložila projednat možnost 

prodeje Domu služeb, ul Hlavní, čp. 190 
se současnými nájemníky.

 T: ihned, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá předložit ZO aktuali-

zovaný Developerský záměr na  lokalitu 
Nad Dolinami

 T: 22.12.2008, O: starosta

 Usnesení rady č. 25 / 2008 ze dne 
 22.12.2008
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vybrala na  vypracování PD 

IS a  obslužné komunikace na  ul. Nad 
Dolinami nabídku Ing.  Tauchmana 
za cenu 310.000,-Kč + DPH.

 Usnesení rady č. 1/2009 ze dne 
 5.1.2009
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada zvolila za předsedu komise Stavební 

a životního prostředí Drahomíra Dofka. 
1.2. Rada obce vybrala ve  výběrovém ří-

zení na  funkci matrikářky Zuzanu 
Škamradovou s  termínem nástupu 
10.12.2008.

1.3. Veškeré náklady spojené s nápravou pro-
vedené chybné platby budou účtovány 
na vrub starosty.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit a  zaslat 

na  Krajské ředitelství hasičského zá-
chranného sboru specifikaci a  žádost 
o přidělení hasičského auta.

 T: 31.1.2009, O: starosta, místostarosta
2.2. Rada obce ukládá aktualizovat nabídky 

na vypracování PD na IS na ul. Přibická.
 T: ihned, O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá písemně připomínko-

vat změny v IDS JMK k 14.12.2008.
 T: 31.1.2009, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá písemně upozornit 

SUS Břeclav na  nutné obnovení vodo-
rovného značení na  zrekonstruované 
komunikaci.

 T: 31.1.2009, O: místostarosta
2.5. Rada obce uložila provést pololetní vy-

hodnocení funkčnosti zajištění vedení 
účetní agendy.

 T: 31.7.2009, O: starosta
2.6. Rada obce uložila připravit podklady 

pro žádost o digitalizaci pozemků v obci 
(více než 50% majitelů půdy v KÚ)

 T: 31.1.2009, O: starosta
2.7. Rada obce ukládá vypracovat situační 

zprávu o  průběhu řešení chybné platby 
ke dni 31.3.2009

 T: 31.3.2009, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávy o čin-

nosti jednotlivých odborných komisí.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o chybné platbě.

 Usnesení rady č. 2/2009 ze dne 
 19.1.2009
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila smlouvu č. 02 / 2009 

PD s  Ing.  Tauchmanem na  vyhotovení 
projektové dokumentace a  na  inženýr-
skou činnost na akci prodloužení kanali-
zace na ul. Přibická. 

1.2. Rada obce schválila finanční příspě-
vek Středisku volného času, Pohořelice, 
ve výši 1.000,-Kč. 

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o Roznášce 
propagačních materiálů č. 982606-00xx / 
2009 s Českou poštou a.s. 

1.4. Rada obce schválila dofakturaci vodné-
ho a  stočného ve  výši 10.505,-Kč za  r. 
2002 – 2008 České poště a.s.

1.5. Rada obce souhlasí se změnou vytápění 
(od přímotopů na tuhá paliva) v objektu 
ul. Pouzdřanská č.p. 500.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 01 
/ 2009 PD s Ing. Tauchmanem na vypra-
cování PD na IS a komunikaci na ul. Nad 
Dolinami.

1.7. Rada obce schválila dodatek č. 1 k  ná-
jemní smlouvě uzavřené s SŽDC na pro-
nájem části pozemku p.č. 798/11.

1.8. Rada obce schválila Rozpočtové opatře-
ní č. 5 / 2008.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila předložit České poště 

a.s. dodatek k nájemní smlouvě se zvýše-
ným nájemným o 20% a s inflační dolož-
kou.

 T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá jednat o  koupi části 

pozemku p.č. 2565 / 1 v ceně do ..,-Kč á 1 
m2.

 T: 28.2.2009, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o  úklidu v  obci 

a o životním prostředí na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o čin-

nosti společenských a zájmových organi-
zací.

 Z jednání Zastupitelstva obce č. 5 
 – 22. 12. 2008
 ZO schvaluje:
1.1. program dnešního jednání ZO 
1.2. ZO schvaluje členy Návrhové komise: 

p.  Dofek, p.  Škamrada, pí.  Krejčiříková 
a  ověřovatele zápisu: Ing.  Hladík, 
p. Vybíral 

1.3. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláš-
ku obce Vranovice č. 2 / 2008 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, přepravy, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu

1.4. ZO schvaluje Kateřině Hruškové, bytem 
Brno prodej části pozemku p.č. 2564 / 3 
za cenu 60,-Kč á 1 m2. Náklady na vy-
pracování GP a náklady na vklad do KN 
uhradí kupující.

1.5. ZO schvaluje záměr prodat část pozem-
ků na ul. Nová ( mezi plánovaným chod-
níkem a výstavbou RD ). 

1.6. ZO schvaluje společnosti E-ON prodej 
pozemku části pozemku p.č. 453 / 17 
o výměře 9,1 m2 za cenu 60,- Kč á 1 m2 
společnosti. Náklady na vypracování GP 
a náklady na vklad do KN uhradí kupu-
jící.

1.7. ZO schvaluje smlouvu o  smlouvě bu-
doucí o  zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemeni se společností E-ON 
( č. Smlouvy 4208 / 134/2 ) na  uložení 
vedení VN, ZTS a NN na pozemku p.č. 
2537 / 2 a 2583 / 1.
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1.8. ZO schvaluje záměr prodat nemovitost 
č.p. 190, za podmínek: převzít současné 
nájemní smlouvy a  strpět je i  po  dobu 
minimálně 3 let od  koupi nemovitosti, 
úhrada kupní ceny před vkladem pře-
vodu nemovitosti do  KN, vlastník má 
právo od záměru prodeje odstoupit bez 
udání důvodu.

1.9. ZO schválilo dodatek ke smlouvě o ná-
jmu a  provozování plynárenského zaří-
zení se společností JMP Net s.r.o., který 
stanovuje cenu nájmu a částku za roční 
údržbu.

1.10. ZO schvaluje Rozpočtové opat-
ření č. 4 na  r. 2008 s  celkovými příjmy 
42.710.800,- Kč a  s  celkovými výdaji 
40.525.600,- Kč. 

1.11. ZO pověřuje radu obce k  rozpoč-
tovému opatření č. 5 v  rámci přijatých 
dotací a  při zachování schválených cel-
kových hodnot jednotlivých paragrafů.

1.12. ZO schvaluje dotaci ve výši 8.000,-
Kč pro Smíšený pěvecký sbor Vranovic 
a Hustopeče. 

1.13. ZO schvaluje předložený (viz 
příloha ) rozpočet na  r. 2009 s  celko-
vými příjmy 26.133.900,-Kč a  výdaji 
25.304.800,- Kč

1.14. ZO schvaluje členský příspěvek 
ve výši 4,-Kč na 1 obyvatele obce na DSO 
Cyklostezka Brno – Vídeň.

1.15. ZO schvaluje předložený Plán in-
vestic na r. 2009 -2010.

1.16. ZO schvaluje dle § 54 odst. 2 sta-
vebního zákona zprávu o  výsledcích 
projednání návrhu změny č. 5 územního 
plánu sídelního útvaru Vranovice.

1.17. ZO schvaluje návrh změny č. 
5 územního plánu sídelního útvaru 
Vranovice v předloženém znění

1.18. ZO schvaluje v souladu s § 43 odst. 
4, § 54 odst. 2 a §55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a  přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o  územně analytických 
podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a  způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 následujících 
zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, 
ve  spojení s  ustanovením § 185 odst. 4 
stavebního zákona schvaluje a  vydává 
změnu č. 5 územního plánu sídelního 
útvaru Vranovice.

1.19. ZO schvaluje Plán jednání ZO na r. 
2009

1.20. ZO schvaluje dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  zajišťování financování 
systému IDS JMK mezi obcí Vranovice 
a  Jihomoravským krajem, kde výše pří-
spěvku od r. 2009 je ve 50,- Kč na obča-
na, t. j. 100.500,-Kč. 

1.21. ZO schvaluje předložený develo-
perský projekt v lokalitě Nad Dolinami, 
včetně uzavření kupních smluv na  po-
zemky p. č. 810/2 a 749 / 2 „ směny“ po-
zemků p. č. 810 / 1, 751, 749 / 1, 750 / 1 
a 750 / 2 za pozemky zasíťované.

1.22. ZO schvaluje předloženou nabídku 

banky VOLKSBANK CZ na financování 
developerského projektu v  lokalitě Nad 
Dolinami ve výši 5.000.000,- Kč, včetně 
uzavření následné smlouvy.

1.23. ZO schvaluje budoucí zástavu 
a předkupní právo na pozemky pozem-
ky p.č. 810 / 1, 810 / 2, 811 / 1, 811 / 2, 
2539, 751, 750 / 1, 750 / 2, 749 / 1, 749 / 
2 ve prospěch VOLKSBANK CZ, za úče-
lem financování developerského projek-
tu Nad Dolinami

1.24. ZO schvaluje název nové ulice: 
Nad Dolinami

 ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá dodržet Rozpočtové opatření 

č. 4 na r. 2008
 T: 31.12.2008, O: starosta
1.2. ZO Ukládá rozepsat schválené 

Rozpočtové opatření č. 4 na  r. 2008 
do jednotlivých účtů.

 T: ihned, O: starosta
2.3. ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet 

na r. 2008 do jednotlivých položek.
 T: 31.1.2009, O: starosta
2.4. ZO ukládá radě řešit situaci s připojením 

na  kanalizaci stavebních parcel na  ul. 
Přibická

 T: 30.6.2009, O: rada
2.5. ZO ukládá radě rozpracovat připomínku 

p. Vybírala a řešit připomínky k  jízdní-
mu řádu se společností Kordis

 T: 31.3.2009, O: rada
2.6. ZO ukládá radě vyhodnotit činnost 

účetní firmy a posoudit možnost vypsání 
nového výběrového řízení na účetní.

 T: 30.6.2009, O: rada

 ZO bere na vědomí:
3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí
3.2. ZO bere na  vědomí poplatek za  vodné 

na rok 2009 ve výši 28,- Kč / m3
3.1. Informace o  výsledku projednávání 

návrhu změny č. 5 územního plánu sí-
delního útvaru Vranovice, uvedených 
ve zprávě o projednání návrhu změny.

Získali jsme další 
dotaci. Opraví se 
kostel
V tomto roce se obci podařilo získat 

další dotaci ze státního rozpočtu. Částka 
ve  výši jednoho milionu a  čtyř set tisíc 
korun, z  takzvaného medvěda, pomůže 
opravit fasádu kostela Navštívení 
Panny Marie. Příjemcem dotace je 
Římskokatolická farnost Vranovice.

Více v  rubrice: Římskokatolická 
farnost

-hum-

Výbory a komise 
obce
K čemu slouží a co je jejich 
náplní
Zastupitelstvo obce ze zákona 

zřizuje dva iniciativní a  kontrolní 
orgány, které se nazývají výbory. Jedná 
se o  výbor finanční a  kontrolní. Své 
iniciativní a  poradní orgány si zřizuje 
také rada obce, tyto se nazývají komise. 
Ve Vranovicích pracují komise: stavební 
a  životní prostředí, školská, kulturní 
a  sportovní, sociální, komise pro 
projednávání přestupků a povodňová. 

Výbory a  komise nemají ze zákona 
žádnou rozhodovací pravomoc, ale 
mohou zastupitelstvu a  radě obce 
předkládat svá stanoviska a návrhy. 

V  tomto čísle zpravodaje se 
seznámíme s  náplní a  činností Komise 
stavební a životního prostředí

Stavební komise není útvar obce 
stanovený zákonem. Je složena z občanů 
obce, kterým starosta udělil zvláštní 
důvěru a  to s ohledem na  jejich profesi 
a zkušenosti ve výstavbě. Komise nemá ze 
zákona žádnou rozhodovací pravomoc, 
ale může radě obce předkládat svá 
stanoviska a  návrhy.  V  naší obci se 
komise se schází jedenkrát měsíčně a to 
ve  složení: Drahomír Dofek, Ing.  Cyril 
Jebavý, Ing.  Josef Dofek, Ing.  Josef 
Stejskal, Jaromír Řehoř, Jan Klaiba, 
Marcela Hochmanová a  Naděžda 
Rejtková.

Komise funguje jako poradní sbor pro 
práci rady a pro občany. Členové komise 
jsou například účastni výběrových 
řízeních stavebně - investičních akcí 
obce. 

Komise je průběžně informována 
o  převážné části stavební činnosti 
v  katastru obce prostřednictvím 
stavebně-právní korespondence, 
adresované Obci Vranovice.   

Komise na  svých zasedáních 
projednává žádosti občanů o  vyjádření 
ke  stavebním záměrům a  chystá 
podklady pro stanoviska a  odpovědi. 
Dále se zabývá stížnostmi a  podněty 
občanů v  rámci stavební problematiky, 
které (je-li to možné) prošetří na místě 
samém a  provede zápis s  návrhem 
možného řešení či možného postupu.

Mezi další oblasti činnosti komise 
patří i  průběžné sledování životního 
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prostředí v obci (například dostatečnost 
dopravního značení v  obci, sledování 
zeleně, stavu chodníků a  komunikací 
v  obci, atd.) a  o  případných zjištěných 
nesouladech či závadách informuje radu 
obce.   

Předsedou komise je nově Drahomír 
Dofek.

Naděžda Rejtková
členka komise

Z redakční pošty

Poděkování 
starostovi Janu 
Helikarovi
Před osmatřiceti lety jsme se 

nastěhovali do  Přibické ulice. Okolí 
bytovek nebylo zrovna nejúhlednější. Při 
velkém dešti nám stála před domem voda 
a  při vývozu fekálií byly kolem domu 
hluboké koleje od  traktoru. V  zimě se 
na  zamrzlých fekáliích dokonce učily 
děti bruslit.

Po delší době nám před dům navezli 
štěrk a  vydláždili chodník. Cesty však 
byly stále samé výmoly, po dešti kaluže, 
v  létě se tu pro změnu vířil prach, 
ve  kterém si hrály děti. V  zimě hrozila 
zlomenina ruky nebo nohy.

Co se nepovedlo Vašim 
předchůdcům, to se povedlo Vám pane 
starosto.

Děkuji Vám, že Vaší zásluhou máme 
upravený prostor před bytovkami 
a  nemusíme se stydět, když přijede 
návštěva.

Snad si toho každý bude považovat 
a  neponičí to, co bylo tak pracné 
a finančně nákladné.

Občanka z ulice Přibické 
(redakce respektuje přání pisatelky 

nezveřejňovat její jméno)

Dne 3.1.2009 se ve  Vranovicích 
již tradičně konala Tříkrálová sbírka, 
kterou celostátně pořádá Charita Česká 
republika. Také v  letošním roce se 
sešlo osm skupin tří králů – Kašpara, 
Melichara a  Baltazara. Skupinky 
obcházely vranovické domácnosti 
s prosbou o finanční příspěvek. Celkový 
přínos do  celostátní tříkrálové sbírky 
z naší obce činil 36 794,- Kč, celostátní 
výtěžek je 48 839 034,38,- Kč. Finanční 
prostředky budou použity pro pomoc 

nemocným, handicapovaným a sociálně 
potřebným skupinám. 

Rád bych poděkoval vranovickým 
junákům, kteří se každoročně 
Tříkrálové sbírky účastní, všem z  naší 
farnosti i  přespolním za  aktivní účast 
na  letošní sbírce. Především bych však 
chtěl poděkovat všem spoluobčanům 
za darované finanční příspěvky.

Vojtěch Helikar

Tříkrálová sbírka

Koledníci vykoledovali téměř 37 tisíc korun. 
Foto: Vojtěch Helikar

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce se 

koná ve čtvrtek 26.2.2009 
v 19.00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Vranovice
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Okna školy dokořán

Kultura 

Základní škola

Popletená pohádka
Už jste se během chvilky ocitli v  několika pohádkách 

najednou? Žákům  z první, čtvrté a páté třídy se to podařilo 
na vánoční besídce pořádané pro rodiče 17. prosince 2008. 

Během „Popletené pohádky“ se Sněhurkou a  trpaslíky, 
třemi prasátky, zlou královnou, princem nebo medvědy 
dokázali žáci navodit tu správnou předvánoční atmosféru. 
Nechyběl ozdobený stromeček ani sladké perníčky upečené 
samotnými dětmi. Čtením textů známých pohádek si žáci 
vyzkoušeli přednášet před publikem a překonat vlastní trému. 
Vánoční besídka byla součástí projektu Čteme s radostí, který 
na  naší škole právě probíhá a  s  jehož pomocí chceme zvýšit 
zájem žáků o četbu a dětskou literaturu vůbec.

Jsme druzí v kraji
Na pondělí 8. prosince 2008 bylo naplánováno krajské kolo 

soutěže Nebojme se Evropy, kam postoupilo naše družstvo 
ve  složení Eliška Macková, Ondřej Špiřík, Adam Vetr, Jiří 
Plíšek a Dominik Kurka.

Na  naše  přeborníky čekali soupeři z  Gymnázia Jana 
Blahoslava z  Ivančic, Gymnázia Blansko a  ZŠ Brankovice. 
První kolo bylo klasické = otázky o EU. Dalším kolem stavění 
věže, které pro naše družstvo skončilo pádem věže těsně před 
uplynutím limitu.

Třetí a  čtvrté kolo bylo nejslabším článkem organizátorů 
a  také zároveň našeho družstva. Obhajovat fiktivní změny 
na  planetárním systému, připodobněné EU bylo obtížné 
a  časový limit jedné minuty rovněž. Nicméně všichni včetně 
15 diváků z naší školy toužebně očekávali poslední páté kolo 
s  názvem Mohli se potkat?, kde se hádá či se mohli setkat 
uvedené osobnosti. Tato část soutěže se ukázala jako stěžejní 
a  opravdu královská disciplína našeho družstva. Zatímco 
ostatní družstva šla do  mínusu naše družstvo zabojovalo 
a šňůrou 8 bodů se po tomto kole dělilo s Gymnáziem Ivančice 
o  první místo s  počtem 29 bodů. Nerozhodl ani otázkový 
rozstřel. Na  řadu přišlo losování prvního místa. V  tom naše 
družstvo neuspělo a  obsadilo 2. místo. Dokonce i  vítězný 
soupeř považoval rozhodnutí o  prvním místě losováním 
za nespravedlivé. 

I za tento úspěch našemu družstvu blahopřejeme a čeká je 
slíbená odměna: cesta Pendolinem do Prahy.

Oldřich Vybíral
ředitel školy

Na parketu bylo těsno
Rok se s  rokem sešel a  opět začala plesová sezóna. Ženy 

oblékly krásné šaty, pánové obleky a přišli se pobavit a zatančit 
si na  II. Obecní ples který se konal 17. ledna v  sokolovně. 
Vstupenky bylo tentokrát možno zakoupit spolu s místenkou 
v předprodeji na obecním úřadě, což přispělo k větší pohodě 
návštěvníků. Organizátoři navázali na zkušenosti z minulého 
roku a  i  letos návštěvníkům připravili krásně vyzdobený sál, 
chuťovky a víno zdarma ke každému stolu.

K  tanci a  poslechu nám opět přijela zahrát již známá 
kapela Mistříňanka. Brzy po  zahájení se sál zaplnil téměř 
do  posledního místa a  na  tanečním parketu bylo chvílemi 
velmi těsno. Večer zpestřilo losování tomboly, která byla 
díky sponzorům velmi bohatá. Po  ní následovalo vyhlášení 
královny a  krále plesu. Titul a  šerpu si odnesli slečna Marta 
Goliášová a pan Petr Trojan. Zábavným slovem doprovodným 
programem provázel Martin Třináctý.

Nerušená a  příjemná zábava pak pokračovala tancem 
a zábavou až do pozdních nočních hodin. Všem, kteří si s námi 
přišli zatančit a pobavit se děkujeme a těšíme se nashledanou 
na příštím obecním plese.

Za kulturní komisi Marcela Lorenzová

Sbor zpíval plnému kostelu
Desítky lidí zaplnily v  sobotu 4. ledna odpoledne kostel 

Navštívení Panny Marie ve Vranovicích. Konal se tam tradiční 
novoroční koncert v  podání smíšeného pěveckého sboru 
z Vranovic a Hustopečí.

„Koncertujeme tady pravidelně každý rok. Náš sbor zpívá 
duchovní hudbu,“ řekla hlavní vedoucí sboru Pavla Toncrová. 
Úvod koncertu patřil dětem z  pěveckého kroužku Základní 
školy ve Vranovicích, který Toncrová rovněž vede. Zazpívaly 
několik koled, za  což je publikum odměnilo dlouhým 
potleskem.

Foto: Oldřich Vybíral
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Pak už přišli na řadu dospělí, kteří měli na programu také 
několik koled a díla významných hudebních skladatelů. „Sbor 
má asi čtyřicet členů. Funguje už deset let. Jeho vedení jsem 
převzala po vedoucím, který zemřel. Jsou to vlastně dva sbory, 
protože je vedli Antonín Šmarda starší a mladší. Oba zemřeli 
po sobě,“ přiblížila Toncrová historii smíšeného sboru.

Působí v  něm lidé, kteří chodili do  kostela a  bavilo je 
zpívat. „Škoda, že je v  kostele zima, bylo by to ještě lepší,“ 
poznamenala vedoucí sboru, který se brzy chystá koncertovat 
třeba v hospicu.

Zdroj: Břeclavský Deník příloha Nový život
autor: Jiří Ševčík

Klub maminek

Novinkami jsou web 
i maškarní bál
Jste zvědaví, co je nového v klubu? Povedlo se nám zřídit 

náš web: www.klubmaminek.webpark.cz, na  který jsme 
velmi pyšné. A  to zejména proto, že k  jeho přípravě jsme 
nepotřebovaly cizí pomoc. Vše skvěle vymyslela a zrealizovala 
Eva Holíková, které tímto děkuji. Web je určen k informování 
o naší činnosti, najdete tam užitečné rady a odkazy.

Před vánocemi nás navštívil  Mikuláš, andělé a  čerti, 
převlečení žáci Základní školy Vranovice. Touto cestou chceme 
jim, jejich učitelům i panu řediteli poděkovat  za toto krásné 
gesto pro děti, které škola teprve čeká, ale už teď jim poskytuje 
zázemí.

Vánoce jsme oslavili besídkou, na  které kromě dárečků, 
dobrot a prskavek nechyběla rozzářená dětská očka - největší 
odměna pro nás, maminky.

Nyní probíhá akce: Padínky pro Malínky. Každému z nás 
zbyl v kapse nějaký ten padesátník. Vybereme je a tím vyděláme 
na ceny na maškarní bál, který se bude konat 20. února v 9.30 
v  prostorách klubu. V  maskách se pobavíme, všechny děti 
dostanou malý dárek a tři nejlepší masky získají cenu.

Iva Fiemová s Markétkou a Ilona Kukletová s Vašíkem

Foto: Jiří Ševčík Nový život

Římskokatolická farnost
Oprava fasády kostela se 
blíží
Vážení spoluobčané, možná již mnozí víte, že farní úřad 

Vranovice na  počátku roku 2008 vyhlásil sbírku na  opravu 
fasády kostela v naší obci. Dary je možno zasílat anonymně, 
přímo na  účet vranovické farnosti s  příslušným variabilním 
symbolem a  nebo zaslat na  stejný účet složenkou popřípadě 
osobně předat panu faráři Josefu Malíkovi. Nejnovější 
příspěvky jsou vždy pravidelně vyhlašovány v  neděli po  mši 
svaté ve  Vranovickém kostele. Navzdory relativně malému 
počtu aktivních věřících ve vranovické farnosti činila vybraná 
částka k 31.12.2008 již krásných 201 800,- Kč. Na konci roku 
proto otec Josef Malík upřímně poděkoval všem, kteří do sbírky 
přispěli.

Vzhledem k charakteru prací budou zřejmě potřeba další 
finanční prostředky na úpravu nejbližšího okolí kostela a jeho 
interiéru. Přitom je potřeba si uvědomit, dvě věci: 

1. Poměrně dlouhou dobu nebylo do  úprav této 
dominantní církevní stavby v centru naší obce a do zvelebení 
jejího okolí investováno příliš mnoho prostředků (v okolních 
obcích již jen málokde najdete kostel a jeho okolí v takovémto 
neutěšeném stavu).

2. Kostel ve Vranovicích je sice církevní stavba, avšak byl 
postaven na žádost věřících naší obce až ve druhé polovině 19. 
století. Z hlediska památkového je to tedy celkem nevýznamný 

objekt, avšak z hlediska historie obce jde o velmi významnou 
stavbu, která ve své době spolu se zřízením vranovické farnosti 
znamenala duchovní a  materiální osamostatnění Vranovic 
od farnosti přibické a stála mnoho úsilí a prostředků obecního 
zastupitelstva i řady místních obyvatel.

V  současné době, kdy jen velmi malá část obyvatel naší 
obce aktivně prožívá křesťanskou víru, lze proto na  otázku 
proč mají také nevěřící spoluobčané hledět na  zanedbanou 
fasádu někdejší chlouby naší obce místo odpovědi: „Za  to 
může těch 40 let totality a neschopnost katolíků opravit si svůj 
kostel.“ říci spíše: „Za to může lhostejnost nás všech - obyvatel 
Vranovic k  minulosti naší obce. Jev to bohužel velmi častý 
v dnešním světě. Nebuďme proto, prosím, lhostejní ke stavbě, 
která ve  své době znamenala pro obyvatele naší obce velmi 
mnoho, ke stavbě okolo které každý návštěvník Vranovic dnes 
musí projet a vidět, jak u nás pečujeme o dědictví, vybudované 
předchozími generacemi.

Vzhledem tomu, že ze státního rozpočtu byla v  letošním 
roce přislíbena dotace na opravu fasády vranovického kostela, 
můžeme se těšit, že již brzy se náš kostel a jeho okolí opět stane 
chloubou celé obce na kterou by mohli být všichni obyvatelé 
právem pyšní. Myslím, že každý z  nás by měl přispět podle  
svých možností k realizaci této proměny.

Pavel Kukleta
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Historie

Historie lokálky 
Vranovice – Pohořelice 
(17. IX. 1895 – 14. XII. 2008)
Výběr z ročníkové práce Mgr. Oldřicha Vybírala

2. část
Výchozím bodem trati byl kilometr 117,9 Severní dráhy 

císaře Ferdinanda, měřeno od Vídně. Zde měly být vystavěny 
pro potřebu lokální trati krytá zastávka a vodní jeřáb napájený 
z  vodárny současně pro hlavní trať. O  200 metrů dále bylo 
zbudována jednokolejná krytá remíza pro nocování a základní 
údržbu lokomotiv místní trati. Od  této doby byla několikrát 
přestavována, zvláště prodlužována, ale stále nezapře  drážní 

architekturu konce 19. století. Dále vede souběžně s  hlavní 
tratí od které se odklání po 400 metrech od výchozího bodu.  
V průběhu budování části stanice Vranovice pro místní dráhu 
vznikla potřeba vykopat strouhu na odvodňování okolí trati. 
Jako jedna z  mála připomínek na  projekt , byla žádost obce 
o prodloužení do místního potoka Říčka, které bylo vyhověno. 
Jinak neměla obec Vranovice vůči stavbě trati námitek. To 
za celou obec potvrdil tehdejší starosta Josef Svoboda.

V průběhu stavby si však místní stěžovali na křížení státní 
silnice na Přibice s oběma dráhami a požadovali mimoúrovňové 
protnutí obou komunikací. Již tehdy tušili, že Severní dráha se 
bude rozšiřovat na dvojkolejnou  a místním sedlákům tak při 
čilém provozu na obou drahách vzniknou nemilé čekací doby. 
Pravdou je, že Severní dráha byla rozšířena, avšak až o téměř 
40 let později v roce 1932 - 3. Tehdy se občané Vranovic a okolí 
teprve dočkali svého mostu. 

Z činnosti spolků
ČZS vinaři Vranovice
Dne 16. 1. 2009 se konala výroční členská schůze ZO, 

na které probíhaly volby do výboru. Tyto volby se konají jednou 
za 5 let a tento rok je zrovna volební. Nové složení výboru je 
následující:

Předseda ................................ Drahomír Dofek
Místopředseda ...................... Ing. Jan Helikar
Jednatel .................................. Petr Škamrada
Pokladník .............................. Ing. Jiří Hladík
Kulturní referent ................... Mgr. Jiří Košíček
Členové výboru .................... Josef Faron
 ................................................ Petr Fridrich
Předseda revizní komise ...... Ing. Jan Šich

Skauti

Silvestrovská výprava 
na Kolby
Jakže? Na Silvestra? No vy jste se zbláznili, ne? Tak takhle se 

možná mnozí z vás tvářili na titulek. Proč zrovna na Silvestra? 
No proč ne zrovna na Silvestra. Ukončíme celý rok vycházkou 
do přírody. Však jsme taky skauti a ne nějaký máčky, co sedí 
doma a zírají na ,,bednu“. 

   To že byla kosa až praštělo nás neodradilo a vyrazili jsme 
v počtu menšího osob směr Uherčice a následně Kolby. Cesta 
vedla tradičně přes pole, hráz a říčku u splavu blízko Uherčic. 
Netradičně ale byla pořádná kosa a tak byl celý Stříbrňák pokryt 
silnou vrstvou ledu. Některým odvážlivcům to nedalo a prostě 
přes ten rybník lezli. Naštěstí byl led pevný a  nic se nestalo. 
Kromě zamrzlého Stříbrňáku nás čekalo další překvapení – 
celá Svratka v Uherčicích taky zapomněla téct a zmrzla.

Na Kolbách sice silně foukalo, ale to vůbec neznamenalo 
žádný problém. Právě naopak. Na  větrném vršku u  křížku 
(který nějací vandalové zcela zničili) jsme se zahřáli honěnou 
Yeti. U křížku také zbyly pozůstatky po nějaké párty a někteří 
vyvolení skauti se uvolili odnést 2 tašky plné láhví dolů 
do Pouzdřan. Cestu zpět do Vranovice jsme si zpestřili hrou 
Nálety ( vybraná osoba začne počítat do 10 a zbytek má chvíli 
na to se co nejlépe ukrýt).

Cestu jsme zakončili popřáním všeho dobrého do nového 
roku 2009.

Michal Rapco ml.

Klub Důchodců

Senioři zakončili rok 
s Mikulášem
Na stáří se prý přichází do dětských let. Potvrdila to veselá 

Mikulášská besídka v  Klubu důchodců.  Mikuláš totiž při 
rozdávání dárků požadoval básničku nebo písničku. Důchodci 
je uměli, někteří se ale také styděli – jako kdysi. 

Nový rok začaly členky klubu hned 5. ledna posezením 
u  kávy. Bylo první pondělí v  měsíci, o  tyto akce je zájem. 
Bylo vidět kolik žen přineslo své výrobky – vánoční cukroví 
na ochutnání. A věřte, že ho bylo hodně a tak pěkné, že bylo 
škoda do něho kousnout.

Oficiálně jsme však přivítali všechny členy (je nás 72) 
na  členské schůzi 22. ledna v  16 hodin v  klubovně Klubu 
důchodců. Každý člen dostal plán práce na první pololetí, aby 
věděl, co výbor plánuje.

Růžena Bauchová
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Již od  odbočení od  hlavní trati začíná dráha stoupat 
a oblouky se dostává na rozvodí řek Svratky, z jejíž nadmořské 
výšky vyjela a Jihlavy, kam se po výjezdu z obce Přibice vydá.

Zastávka Přibice se nachází v  kilometru 2,9 trati. Odtud 
trať klesá po  úbočí Višinek až k  Jezeru, které překonávala 
po  cihlovém pětiobloukovém mostě. Ten byl v  60 letech 
nahrazen betonovým korytem na pilířích. Následuje most přes 
řeku Jihlavu. Jednalo se ocelovou nýtovanou konstrukci. I tento 
most byl vyměněn v 80 letech za jiný podobné konstrukce (byl 
demontován v Hevlíně, kde se klenul přes Dyji na trati do Laa 
an der Thaya ).Následovala zastávka s nákladištěm Velký Dvůr 
- ležela v kilometru 5,7 dráhy. Na  této zastávce se provádělo 
nakládání zemědělských produktů místního velkostatku 
a  dokonce i  nakládka živých ryb z  nedaleké soustavy 
pohořelických rybníků a  dřevo z  okolních lesů. Dnes je tato 
zastávka již minulostí. Nákladní kolej byla zrušena v 80. letech 
a  osobní zastávka přesunuta blíže středu osady o  300 metrů 
blíže Pohořelicím.

Další úsek již není v původním provedení, protože z důvodu 
stavby rychlostní komunikace Brno - Mikulov - (Vídeň), byla 
postavena v polovině 90. let přeložka a místní dráha překonává 
státní silnici po  mostě. Ale za  dob stavby vedla z  Velkého 
dvora přes malé mostky nad mlýnským náhonem po dlouhém 
náspu až ke stávající státní silnici Brno - Vídeň. Po zhruba 480 
metrech ústí do stanice Pohořelice. V době vzniku trati měla 
stanice 4 dopravní koleje, které dráze zůstaly do dnes. Stanice 
se nachází v traťovém kilometru 8,3 dráhy. 

Konec místní dráhy Vranovice - Pohořelice je v kilometru 
8,8, kde na  stanici místní dráhy navazuje vlečka cukrovaru 
jehož majitelem byl v  době stavby pan Moses Polak. Vlečka 
je přímým pokračováním trat. Urovňově se kříží se dvěma 
státními silnicemi - ve směru na Mikulov a o 200 metrů dál se 
silnicí na Znojmo. Před kilometrem 0,8 vlečky byla umístěna 
váha pro vážení vozů a  dál se rozvětvovala síť kolejnic 
do cukrovaru. Zakončena byla v kilometru 0,857 předpisovým 
zarážedlem. Torzo vlečky je zachováno do dnes, včetně části, 
která prochází obytnou čtvrtí až po  bývalou státní silnici 
do Znojma.

Stavby drážních budov a  ostatních příslušenství jsou 
typickou drážní architekturou konce 19. stol. V  Pohořelicích 
slouží svému účelu dodnes. Ve  stanici Vranovice, byly 
odstraněny spolu s vodárnou a drážními byty v rámci budování 
koridu Děčín – Břeclav.

Provoz od  začátku (17.záři 1895) 
zajišťovaly smíšené vlaky, které na  trati 
dopravovaly lokomotivy pro místní dráhy. 
U SDCF měly řadové označení souhrnné 
- jako řada IX. Nutno říci, že pod touto 
řadou se skrývalo mnoho různorodých 
typů lokomotiv v  malých počtech 
na  jednotlivou řadu. Po  roce 1885 začala 
místním tratím Severní dráhy vévodit 
pozdější řada 197, u ČSD 310.1.

Jednalo se o  lokomotivy vyrobené 
továrnami ve  Vídeňském Novém Městě 
a  ve  Florisdorfu u  Vídně. Šlo o  typické 
lokálkové lokomotivy vyrobené speciálně 
pro tento účel v počtu 43 kusů. Maximální 
rychlost těchto trojspřežek byla 40 km/h, 
hmotnost na  nápravu pak 10 tun, čímž 

plně vyhovovaly v místech a na tratích, kde byly provozovány. 
Později u ČSD vydržely do začátku 2. světové války.

Oldřich Vybíral

Další díl seriálu z historie lokálky najdete v příštím vydání 
zpravodaje.

Kultura zvoncových pohárů
Sběratel Wankel z  Blanska poslal nálezy z  Vranovic 

Berlínské společnosti pro antropologii, etnologii a  pravěk. 
Jako nejzajímavější se jevily úlomky nádob z  urnového pole 
z  Vranovic (VOSS 1878). Uvedený druh nádob obecně byl 
podle naleziště ve  Vranovicích VOSSem (1895) nazván 
,,Branovitzer typus“. Později byla kultura označena R. Von 
Weinzierlem (1895) jako kultura zvoncových pohárů – KZP, 
protože nádoby, tvarem připomínaly obrácený zvon (Dvořák 
1993). Archeologický význam pojmu kultura neznamená, že se 
jedná o národnost, ale o stejnou hmotnou kulturu. (Sklenář). 

Nádoby z doby KZP z Vranovic jsou vyobrazeny a popsány 
i s udáním lokality nálezu (cukrovar, v obci) v katalogu (Dvořák 
1996) a v knize Obec Vranovice (Matějčková). 

KZP v Evropě je z období 2700 – 2000 př. Kr., tj. Poslední 
fáze eneolitu – mladší období pozdní doby kamenné – 
na prahu doby kovové.  Doba jejího trvání se odhaduje na 500 
– 700 let. Nález KZP ve Vranovicích je první v Evropě. Původ 
této kultury je nejasný. Celý rozsáhlý komplex zaujímá severní 
Afriku, západní pobřeží Pyrenejského poloostrova a britských 
ostrovů, přes Francii, Itálii, Sardinii, po  území Beneluxu, 
Německa a Švýcarska.

Osídlení KZP na  Moravě se koncentrovalo do  oblastí 
teplých, tedy nížin, jejichž osou jsou řeky Dyje, Svratka, Morava. 
Využívány byly zemědělsky vhodné regiony pokryté nivními 
půdami, černozeměmi, hnědozeměmi a smolivkami. Osídlení 
tvořilo relativně hustou síť z menších, pohyblivých osad, které 
se skládaly jen z několika málo rodin, jejichž hospodářství bylo 
založeno na  rolnictví a  chovatelství. Odhaduje se, že během 
trvání KZP žilo na Moravě 20 až 100 tisíc lidí. 

Josef Lazar
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Ze sportu 
Tělovýchovná jednota Sokol

Šachy

Po třech letech byl šachový 
turnaj opět ve Vranovicích
V sobotu 17. ledna se v sále bývalého kina U Fialů uskutečnil 

šachový turnaj mládeže.
Co do účasti – 72 mladých nadějí a talentů z celého JM kraje, 

doposud největší, jaký místní šachový oddíl (za mimořádného 
pochopení provozovatele restaurace pana Veselého), doposud 
uspořádal, co do  celkového dojmu z  turnaje (hlavně vinou 
mrazivého počasí a špatně vytopitelného sálu), plusy snad ještě 
převážily nad mínusy.

Z  výsledkové listiny může zaujmout celkové vítězství 
hráče Musila z  nedalekých Hrušovan, jedné z  výrazných 
nadějí krajského šachu  a  účast 16 domácích hráčů. Nejlepší 
z  nich, Tomáš Straka (na  snímku) se zároveň stal okresním 
přeborníkem v  kategorii do  13 let. Zároveň byl tento turnaj 
prvním turnajem jednotlivců (po turnaji družstev 3. prosince, 
o kterém píšeme na jiném místě Občasníku) pro 5 začínajících 
dětí z první a druhé třídy naší školy (Mazuch, Čeleda, Rapcová, 
Petráš, Kohout). Lze jistě s  úspěchem doufat, že časem se 

budou naši mladí talenti 
ve výsledkových listinách 
posouvat stále výše.

Malým zpestřením 
šachových turnajů 
ve  Vranovicích bývá 
tradičně exhibiční partie 
starosty obce s  nejlepší 
dívkou. I  letošek nebyl 
výjimkou. Starosta 
Jan Helikar ještě před 

tím, než předal pohár vítězi turnaje, zasedl k  bílým figurám 
proti dvanáctileté soupeřce. Hned po  dvou tazích bylo všem 
divákům jasné, na kterou „bránu se bude hrát“, všichni ovšem 
byli zvědavi, jak si slečna Richterová ze Zastávky u  Brna, 
známá svými chonickými časovými tísněmi, s velmi netradiční 
obranou poradí. Nakonec zcela neočekávaně zvítězila pádem 
soupeřova praporku na hodinách

Poděkování za to, že turnaj mohl být nakonec uspořádán, 
patří, kromě již zmiňovaného provozovatele restaurace a obci 
Vranovice, také sponzorům: Nábytku manželů Mikulíkových 
a Řeznictví a uzenářství pana Havrily.

Pavel Šťastný

Mladí šachisté byli poprvé 
na turnaji
Od  dubna 2005, kdy družstvo šachistů naší školy 

dosáhlo ve  Stráži pod Ralskem doposud největšího úspěchu 
v  historii vranovického mládežnického  šachu – 4. místo 
v celorepublikovém finále škol, uplynulo už dost vody.  Po tři 
další roky se příliš nedařilo získat pro šachový kroužek 
menší kolektiv zájemců, který by byl postupem času schopen 
na  podobný úspěch navázat. Možná ovšem, že v  posledních 
týdnech se mezi místními šachovými talenty začíná blýskat 
na lepší časy.

3. prosince vycestovalo školní družstvo ve  složení Jiří 
Mazuch, Adéla Rapcová, Jan Čeleda (všichni 2. třída) a Matěj 
Petráš (1. třída) po  několika začátečnických tréninkových 
hodinách ke  svému prvnímu turnaji. Okresní kolo Přeboru 
škol se uskutečnilo tradičně v Tetčicích u Rosic a v kategorii 
I. stupeň se jej zúčastnilo 5 družstev. Celkový zisk 1,5 bodu 
zatím sice na víc než poslední místo nestačil, ovšem co bylo 
letos, nemusí být příští rok. Bojovné odhodlání mladých 
protagonistů (viz snímek) dává do budoucna nemalé naděje.

Školní kroužek by však pro udržení zájmu jeho členů 
potřeboval do  svých řad přilákat ještě jednoho nebo dva 

Tomáš Straka (na snímku uprostřed) se stal okresním 
přeborníkem.

Starosta Jan Helikar si zahrál 
partii s nejlepší dívkou turnaje.
Foto 2x: Pavel Šťastný

Zleva: Mazuch, Petráš, Rapcová, Čeleda. 
Foto: Pavel Šťastný
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zájemce z  první nebo druhé třídy. Kroužek probíhá vždy 
ve středu od 15.00.

Okresního kola se zúčastnilo i družstvo  II. stupně (Vojtěch 
Straka, Marek Tetur, Zdeněk Sochor a Michal Hanuš) a z deseti 
účastníků získalo nejméně oblíbené umístění – 4. místo, 
pouhého půl bodu od  medaile. To rozhodně není špatný 
výsledek. Bohužel, členové tohoto družstva jsou, až na jednoho, 
vycházejícími žáky, takže v příštím roce se kategorii II.stupeň 
naší škole v  okresním kole už s  největší pravděpodobností 
nepodaří obsadit.

Pavel Šťastný

Silový trojboj
Máme opět mistra Moravy, 
padl i rekord
Sedmnácté Mistrovství jižní Moravy v  silovém trojboji 

mužů a žen hostil oddíl GITY Podivín 31. ledna, pod vedením 
Vladimíra Svobody. Závodů s  přísnými pravidly IPF se 
zúčastnilo padesát závodníků z  třinácti oddílů. Do  Podivína 
přijeli i závodníci ze vzdálených Svitav, Pelhřimova, Uherského 
Brodu a Třebíče. Jak se umístili závodníci z našich regionů?

Soutěž žen byla zastoupena jen závodnicí z Lanžhota Jitkou 
Maškovou s  celkovým výkonem 210 kg. V  kategorií mužů 
do  56 kg byl jediným závodníkem Karel Mašek z  Lanžhota 
s  výkonem 260 kg. V  kategorii do  60 kg zvítězil Bronislav 
Šlichta z  Lednice s  celkovým výkonem 455 kg. Druhé místo 
patří Bronislavu Tvrdoňovi z  Pohořelic s  trojbojem 445 kg. 
Čtvrté místo získal Michal Coufal z Vranovic výkonem 357,5 kg 
jako dorostenec. V kategorii do 67,5kg se umístil Pavel Gregr 
z Vranovic výkonem 367,5 kg.  Libor Škrobáček a Lukáš Mašek 
z  Lanžhota obsadili třetí a  čtvrté místo v  kategorii do  75 kg. 
Škrobáčkův trojboj byl 480 kg a Maškův 375 kg.

Nejvíce obsazenou kategorii do 82,5 kg vyhrál Pavel Pláteník 
ze Sokola Vranovice celkovým výkonem 622,5 kg.  Pohořelický 
Jan Strouhal se umístil na čtvrtém místě,výkonem 530 kg. Pátý 
byl Jiří Furch z Vranovic výkonem 512,5 kg. Dorostenec Radek 
Malý z oddílu Vranovic byl sedmý, celkovým výkonem 315 kg.

V  kategorii do  90 kg patřily první příčky hostujícím 
oddílům. Z  našeho regionu si nejlépe vedl Tomáš Trávník 
z  Vranovic, na  čtvrtém místě, s  celkovým výkonem 555 kg. 
Páté místo patřilo pohořelickému Milanu Ryšavému výkonem 
490 kg. Sedmý byl Jakub Klvaňa z Lanžhota výkonem 445 kg.

V kategorii do 100 kg byl vítězem závodník z Kuřimi. Pěkné 
druhé místo získal Marek Kukula z Pohořelic za výkon 642,5 kg, 
třetí skončil Jiří Schoř také z  Pohořelic pěkným výkonem 
615 kg. Páté místo obsadil Milan Hofbauer z  Pohořelic 
výkonem rovných 600 kg. Osmá příčka patří Vranovickému 
juniorovi Karlu Šišovskému za výkon 570 kg. Domácí závodník 
Pavel Bartošík se umístil ne deváté příčce výkonem 522,5 kg. 

Jedenácté místo za výkon 515 kg patří Vranovickému Oldřichu 
Halfarovi.

Kategorie do  110 kg: První dvě místa patří Kuřimským 
závodníkům. Třetí místo vybojoval Václav Kohůt z Pohořelic 
výkonem 585 kg. Čtvrté místo obsadil oddílový kolega Pavel 
Fučík výkonem 580 kg.

V  soutěžní kategorii do  125 kg patří první místo Pavlu 
Konopkovi z Pohořelic za výkon 600 kg.

Nad 125 kg byl lanžhotský Milan Mrázek sice první 
za výkon 600 kg, ale hlavně zlepšil český rekord v tlaku na lavici 
v trojboji na rovných 200 kg. Držitelem tohoto rekordu byl on 
sám a zlepšil ho o rovných 10 kg. Jedná se o skupinu masters II 
t. j. nad 50 let věku.

Všichni závodníci, kteří splnili tvrdé limity pro Mistrovství 
Moravy, které se uskuteční v Krnově, se nyní mohou v klidu 
připravovat. Také dorostenci a  junioři mají dostatek času 
na dubnové Mistrovství ČR, které proběhne v Třebíči.

Ivan Karpíšek 

Coufal je nejlepší mezi 
dorostenci
Nejmladší dorostenci oddílu silového trojboje Vranovice 

se zúčastnili soutěže o  „Pohár 17.listopadu města Třebíče“ 
v silovém trojboji dorostu.

V  kategorii do  60 kg byl Michal Coufal na  prvním místě 
celkovým výkonem 327,5 kg. Tímto dobrým výkonem získal 
výkonnostní třídu. Také to byl jeho nejlepší letošní výkon. 

V kategorii do 67,5kg se umístil František Hrubý na pátém 
místě celkovým výkonem 270,- kg. František Hrubý byl také 
nejmladším účastníkem této soutěže.

Radek Malý byl v  kategorii do  82,5 kg čtvrtý, celkovým 
výkonem 272,5 kg.

Ivan Karpíšek



BEZDRÁTOVÉ 

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Obèanské sdružení NOVÁ MORAVA nabízí

Zøízení na technologii 2,4 GHz za 1490 Kè
Zøízení na technologii 5 GHz za 2490 Kè

od 299 Kè mìsíènì za linku 512 kb/s

od 399 Kè za sdílenou linku 8 Mb/s

Pøepojení od jiného poskytovatele ZDARM
A

www.novamorava.net

nebo na telefonu:

Bez úvazku, výpovìdní lhùta 1 mìsíc. Uvádìné ceny jsou koneèné

      pøipojení technologií 5GHz

Podrobnìjší informace na

    pøipojení technologií 2,4GHz

    606 780 640 
    606 780 642
    606 780 647

Vranovický občasník vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková - odpovědná redaktorka, Marta Goliášová, Rostislav Trojan.  
Vychází od června 1993. Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01 / 2007 vychází 6x do roka, každý sudý měsíc.  

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 01 / 2009 vychází 13. 2. 2009, uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2009, vychází 1.4. 2009. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská
rubrika

Aktuální informace o dění v obci najdete  
na www.vranovice.eu

Kalendář akcí
Únor
14. 02. 2009 Hasičský ples Sokolovna SDH
21. 02. 2009 Masopust Vranovice Průvod masek
Březen
14. 03. 2009 Výstava vín Sokolovna Vinaři
21. 03. 2009 Maškarní ples dospělí Sokolovna SK
22. 03. 2009 Maškarní ples děti Sokolovna ZŠ

Kino Velké Němčice
06. 02. 2009 Anglické jahody  pátek  19:30 hodin
11. 02. 2009 Madagaskar 2  středa 16:30 hodin
12. 02. 2009 Kdopak by se vlka bál  čtvrtek 16:30 hodin
13. 02. 2009 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy pátek  16:30 hodin
20. 02. 2009 Děti noci  pátek 19:30 hodin
27. 02. 2009 Austrálie  pátek 19:30 hodin
06. 03. 2009 Den, kdy se zastavila Země pátek  19:30 hodin
13. 03. 2009 Sněženky a machři po 25 letech pátek 19:30 hodin
20. 03. 2009 Hlídač č. 47  pátek  19:30 hodin
27. 03. 2009 Peklo s princeznou  pátek  17 a 19:30 hod.

 l Životní jubilea:

Březen
Toncrová Josefa ........................89 let
Kozel Václav ..............................60 let
Jandásková Marie .....................60 let
Kučera František ......................60 let
Ondroušková Květuše ..............75 let
Sobol Josef .................................65 let
Vybíralová Hedvika .................70 let
Kelbl Josef ..................................70 let

Duben
Dofková Marie ..........................83 let
Trojanová Alena .......................81 let
Kováčová Aloisie ......................82 let
Lounková Růžena.....................98 let
Vybíral Rudolf ..........................83 let
Furchová Františka ..................70 let
Průdek Věroslav .......................60 let
Šťastný Josef ..............................87 let
Papežová Anna .........................84 let
Řepová Jiřina ............................60 let

 l Narození
Fröhlich Jan  
Komprdová Barbora
Pospíšková Klára
Benadová Rebeka
Pezlarová Julie

 l Úmrtí
Furch Jan

 l Počet obyvatel  
 k 03.02.2009

Muži ..............................................994
Ženy ............................................1014
Celkem........................................2008
z toho dospělí .............................1725
děti ................................................283

Zdroj: matrika OÚ


